
 
 
Van Szeged naar Belgrado, een verbinding van de Limesroute met Servië, 214 km 
 
Inleiding 
De Balkan verheugt zich in toenemende populariteit bij fietsers. Maar een 
infrastructuur in de vorm van routes ontbreekt nog vrijwel helemaal. Gelukkig zijn 
er inmiddels fietsers die ondernemend zijn, goed opletten, en Europafietsers van 
bruikbare informatie voorzien. 
Daardoor kunnen we, met dank aan Lara van Osch, een route aanbieden die de 
Limesroute in het zuiden van Hongarije (Szeged) verbindt met de Servische 
hoofdstad. De route, gebaseerd  op EuroVelo 11, is daarbij een alternatief voor 
EuroVelo 6, die de Donau volgt. EuroVelo 11, “the beast of the east”, moet gaan 
lopen van de Noordkaap naar Athene, maar is nog grotendeels niet verder 
gekomen dan de tekentafel. Daarom verstrekken we met deze brochure een 
beperkte routebeschrijving en een gps-track. Een goede kaart wordt aanbevolen, 
bijvoorbeeld Freytag-Berndt Noord-Servië (1:200.000), verkrijgbaar bij de 
Fietsvakantiewinkel. 
De route volgt in het algemeen rustige wegen, alleen de laatste kilometers 
Belgrado in, naar de brug over de Donau, moet je over een grote weg, die recent 
is uitgebouwd van een landelijke weg naar een vierbaans autoweg. De route kent 
weinig hoogteverschillen. Let op: in Servië wordt vaak cyrillisch schrift gebruikt. 
Plaatsnamen staan doorgaans ook in latijns schrift. Waar dat niet het geval is, 
vermelden we ook de cyrillische variant. Let op: de genoemde wegnummers staan 
wel op kaarten, maar in Servië in de praktijk niet vaak langs de weg….. 
 

Route
De route begint in Szeged, bij km 110 van de 
routebeschrijving op kaart 60 in het routeboekje Limes 2. 
Hier ga je niet de tramrails over, maar 
0,0 vóór tramrails  (Tisza Lajos krt) (centrum ) 
0,7 rot , direct rot  Petöfi Sándor sgrt., wordt na 
 stopl wegnr 5 
4,0  van wegnr 5 af ri Szeged-Szentimihály 
11,5 Röszke   
15,5 rot  wegnr 5 (  1,5km) 
18,0 grens 
19,5 in rechterbocht , Horgoš  
20,5 rot  wegnr 13 ri Kanjiža 
30,0  weg 119/102 ri Beograd 
  ( Kanjiža centrum via weg 13 ) 
33,0 stopl   ( Kanjiža centrum via weg 111 ) 
49,5 onder spoor,  ri Senta 
53,0 Senta  ri Ada weg 122 (centrum ) 
54,0 stopl  ri Novi Sad, 
 na 500m stopl  ri Beograd (centrum )  
68,0 Ada  
71,0 centrum, stopl  
74,0 Mol  
83,0 Bačko Petrovo Selo  
93,5 Bečej ,  ri Novi Sad 
94,0 in bocht bij kerkhof  ri Novi Sad, bocht links, 
 3e  ri Novi Sad, einde  weg volgen, stopl 

96,5 over brug  
104,5 over dam, Bačko Gradište , ri Žabalj 
112,0 Čurug (Чyρyг) , volg vw  
114,5 bij kerk volg vw  
125,5 Žabalj , stopl  ri Titel (TитeΛ) 
127,5 stopl  ri Ɖurđevo wegnr. 122 
131,0 Ɖurđevo  
137,0 Šajkaš  stopl  ri Titel (TитeΛ) 
 (  ri Kovilj (Koвиљ) 7km) 
137,5 bij kerk  volg vw wegnr. 129 
144,0 volg weg  
145,5 Vilovo , volg rechterbocht 
158,5 Titel , stopl volg vw  
159,5 brug over Tisza 
166,0 Perlez, na rechterbocht  (ri Beograd Centar) 
169,0 einde  wegnr. 13 ri Beograd (wat drukker) 
177,0 Čenta ,  weg 13 ri Beograd 
202,5 wordt vierbaans, klaverblad  (let op!), na 
 klaverblad fiets/voetpad rechts vd weg 
204,0 Stara Borča volg weg 13 
210,5  ri Beograd, Donaubrug 
212,5  centrum, Belgrado 
213,0   station 
 of   in centrum 



 

Voorzieningen 
 
NB: de diverse hotels en campings zijn niet gecontroleerd (behalve Röszke en Kovilj), maar gevonden via diverse internet-
kanalen. Controleren voordat je er van afhankelijk bent! 
15,5 (1,5 km )  Hot Inn Forró Fogadó, Röszke, tel.+36 6227 3245, www.forrofogado.hu  
33,0  Art Garni Hotel, Fö tér, Kanjiža, tel. +381 2441 50370, www.arthotel.rs  
  Aqua Panon, Kanjiža, tel. +381 2487 6600, www.aquapanon.com  
  Tiski cvet, aan de Tisza, Kanjiža, tel. +381 2487 3249, www.camping.rs/en/c/tiski-cvet-2/  
53,0  Hotel Royal, Glavna, Senta, tel. +381 2481 2368, www.hotel-royal.rs  
  Guest House Tiszhaz, Ise Nešića, Senta, tel. +381 6487 07777 
  Anna Panzió, Mikloša Radnotija,Senta, tel. +381 6353 5262, www.ana-panzio.com  
71,0  Hotel Park,  Trg. Oslobođenja 3, Ada, tel. +381 2485 3259, www.hotel-park-ada.com  
  Kemping Tisza, aan de Tisza, Ada 
93,5  Bela Ladja, Zelena, Bečej, tel. +381 2169 15908 
  Club 4 Rooms, Zelena ulica 26, Bečej, tel. +381 6356 8584, www.club4.co.rs/index_eng.html  
  VilaVia Bečej, Svetozara Markovića, Bečej, tel. +381 2169 19833, www.becej-hotel.com  
115,0  Motel Grand, Kralja Petra I, Čurug (net door dorp heen), tel. +381 2183 4962 
137,0 (7km )  Coffeecamp, Branka Bajica 60, Kovilj, tel.+381 6520 90807, www.coffeecamp-kovilj.com  
 stopl , na 5,5km over snelweg, Kovilj, na rechterbochtje  vw (‘12t’) 
158,5  Hotel Tisa, Titel, tel. +381 2186 0166, www.hoteltisa.rs  
204,0  Pension Malo Korzo (Мало Корзо), Zrenjaninski put 158, Stara Borča, tel. +381 1133 22332 
206,0  Hotel MK Star, Zrenjaninski put 123, Stara Borča, tel. +381 6163 1555, www.hotelmkstar.com  
207,0  Hotel Elegance, Zrenjaninski put 98A, Stara Borča, tel. +381 1120 75000, www.hotelelegance.rs  
 
215,0 Centrum van Belgrado: zeer veel hotels. Er is géén camping in de naaste omgeving. 
 VVV kantoren:: 
 National Tourist Organisation of Serbia, Cika-Ljubina 8, www.serbia.travel, tel. +381 1165 57100 
 Tourist Information Center, Kneza Mihaila 5, www.tob.rs, tel. +381 1126 35622 
 

 
 
 
 
 
Route gereden door Lara van Osch, foto’s Lara van Osch 
Veel is niet ter plaatse genoteerd, maar achteraf opgeschreven. Er kunnen daardoor foutjes zijn ontstaan. We houden 
ons dan ook aanbevolen voor verbeteringen en opmerkingen! 
Opmerkingen: routes@europafietsers.nl 
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